Naujasis „Mazda6“ sedanas

Modelis

Kainoraštis 2019 01 10

CO2 g/km

Versijos
kodas

Kaina EUR (21% PVM)

Sedanas 2,0 l (165 AG) SKYACTIV-G variklis, „Vision“, 6 MT, 4d

YK1

25.550,00

148

Sedanas 2,0 l (165 AG) SKYACTIV-G variklis, versija „Vision“, 6 AT, 4d

YL1

27.550,00

141

Versija

(NEDC)

Sedanas 2,5 l (194 AG) SKYACTIV-G variklis, versija „Luxury“, 6 AT, 4d

„Black“ stiliaus
oda

YM1

33.150,00

141

Sedanas 2,5 l (194 AG) SKYACTIV-G variklis, versija „Luxury“, 6 AT, 4d

Balta oda

YM2

33.150,00

153

„Brown Nappa“
stiliaus oda

YN1

35.000,00

153

Sedanas 2,5 l (194 AG) SKYACTIV-G variklis, versija „Signature“, 6 AT, 4d

500,00
600,00

Galima rinktis blizgius („Metallic“) dažus
Galima rinktis aukščiausios kokybės blizgius („Premium Metallic“) dažus

SKYACTIV-G (benzininis variklis)

TECHNINIAI DUOMENYS
3

1998

Variklio darbinis tūris, cm
Didžiausia galia, kW (AG) / aps./min.
Didžiausias sukimo momentas, Nm / aps./min.
Regeneracinė stabdžių sistema (i-ELOOP)
Automatinė cilindrų deaktivavimo sistema
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control System“
Automobilio varos sistema
Transmisija
Greitėjimas, 0–100 km/s
Didžiausias greitis (km/h)
Degalų sąnaudos (bendros), l/100 km (pagal NEDC 2.0)
Prošvaisa, tarp ašių
Bagažinės tūris, l (VDA)
Degalų bako talpa, l
Didžiausia velkamoji masė, priekaba be stabdžių, kg
Didžiausia velkamoji masė, priekaba su stabdžiais, kg
Bendra transporto priemonės masė, kg
ĮRANGA

Ratlankiai
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TMPS)
Priekiniai žibintai
Išskirtinio dizaino šviesos diodų dienos žibintai
Šviesos diodų lemputės skaitymui gale

2488

121 (165) / 6000

143 (194) / 5700

213 / 4000

258 / 4000







2WD

2WD

6 pavarų mechaninė

6 pavarų automatinė

6 pavarų automatinė

9,3
216
6,5
165
480
62
680
1500
2005

10,5
209
6,2
165
480
62
680
1500
2046

8,1
223
6,7
165
480
62
680
1500
2095

„Vision“

„Luxury“

„Signature“

17" „Gunmetal“

19" „Bright silver“

19" „Bright silver“







Šviesos diodų

Šviesos diodų

Šviesos diodų

Šviesos diodų

Šviesos diodų

Šviesos diodų

-

-



APSAUGOS ĮRANGA
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD),
avarinio stabdymo sistema „Emergency Brake Assist“ (EBA)
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)

„Vision“

„Luxury“

„Signature“













Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės







Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale







Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas







ISOFIX tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilių kėdutėms galinėse kraštinėse sėdynėse







Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM) ir pagalbinė sistema „Rear
Vehicle Monitor“ (RVM)
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)



















Sistema, padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies (LKA)







Vairuotojo perspėjimo sistema (DAA)







Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support Rear“ (SCBS-R)

-





Signalizacijos sistema

-





„Vision“

„Luxury“

„Signature“

Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių







Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming Home / Leaving Home“







Rūko žibintai







Priekiniai automobilio statymo jutikliai







Galiniai automobilio statymo jutikliai







Tamsus tonuotas galinis stiklas







Šoninio vaizdo veidrodėliai: reguliuojami elektra, užlenkiami ir šildomi







Automatiškai elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai







Priekinio buferio apatinė apdaila: „Bright“ stiliaus







Šviesos diodų posūkio signalai







Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)





-

„Bright“ stiliaus priekinio buferio apdailos elementai





-

„Gun Metal“ stiliaus priekinio buferio apdailos elementai

-

-



Adaptyvieji šviesos diodų priekiniai žibintai

-





Tekstilė

Balta arba juoda
oda

„Brown Nappa“
stiliaus oda

Oda aptrauktas vairas su multimedijos sistemos valdymo mygtukais







Centrinis porankis, gale







60:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė







Porankis, priekyje







Vėdinimas gale







Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje

-





Medinės apdailos plokštės

-

-



Baltos spalvos šviesos diodų apšvietimo paketas

-

-



Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio

-

-



Daiktinės rankenėlės apdailos elementas

-

-



Apsiūtas vairas su „Chrome“ stiliaus rėmu

-

-



Elektra valdomų sėdynių mygtukų apdaila

-

-



Numatytieji salono spalvų deriniai (lubos, sėdynės, apdailos elementai)

-

-



IŠORĖS ĮRANGA

SALONO ĮRANGA

Sėdynių apdaila

INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMOS

Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis







Radijo grotuvas







Garsiakalbiai, skaičius







AUX ir 2 USB prievadai priekyje, 1 USB prievadas gale







Radijo / CD grotuvas (MP3)







Multimedijos sistema „MZD Connect“







- Valdymo sistema „HMI Commander“







- „Bluetooth“ laisvų rankų sistema, srautinis garso siuntimas







- 8 colių įstrižainės spalvotas TFT jutiklinis ekranas
- Programos „AhaRadio“ ir „Sticher“ – reikalingas telefonas su „iOS“ arba „Android“ operacine
sistema
Pagalbinė kamera, integruota su 8 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu



















Išorinių vaizdo kamerų sistema

-





Navigacijos sistema, integruota su 8 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu







Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo







Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)







„BOSE© Premium Audio“ – erdvinio garso sistema

-





7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis

-





Programėlės „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“







Automatinė (dviejų
zonų)

Automatinė
(dviejų zonų)

Automatinė
(dviejų zonų)

Elektroninis rankinis stabdys (EPB)







Beraktė variklio įjungimo / išjungimo sistema







3 pakopų šildomos priekinės sėdynės







Šoninio vaizdo veidrodėliai: reguliuojami elektra ir šildomi







Nuotoliniu būdu valdoma beraktė atrakinimo / užrakinimo sistema su įleistine spynele

-





Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu







Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai







Apšviesta daiktinė







Pagalbinė sistema „Hill Hold Assist“ (HHA) (negalima rinktis esant automatinei transmisijai)
Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC) su funkcija „Stop&Go“, automatine
transmisija ir išmaniąja pagalbine stabdžių sistema
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio



















Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis







Skydelis nuo saulės su apšviestu veidrodėliu







Šildomas vairas







Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija







Šildomos kraštinės galinės sėdynės

-





Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
Beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema – nešiokitės raktelį kišenėje (beraktė variklio paleidimo
(išjungimo) sistema ir automobilio atrakinimo (užrakinimo) sistema)
„Mazda“ pasilieka teisę atlikti pakeitimus
Negalima rinktis

Standartinė įranga
m
Papildomai užsakoma įranga už papildomą mokestį

-





-





KOMFORTAS

Oro kondicionavimo sistema

